
GIKS-Prijs voor de beste masterscriptie op het vlak van 
Klassieke Studies 
 
 

Reglement 
 
Om goede masterstudenten te belonen en hen te stimuleren hun studies en onderzoek verder 
uit te bouwen, reikt het Gents Instituut voor Klassieke Studies (GIKS) jaarlijks een prijs uit voor 
de beste masterscriptie die aan de UGent werd ingediend over een onderwerp binnen het 
domein van de Klassieke Studies. 
 
Onder ‘Klassieke Studies’ wordt verstaan: Taal- en letterkunde (Latijn en/of Grieks), Klassieke 
(Mediterrane) en Provinciaal-Romeinse Archeologie, Receptiegeschiedenis; Antieke Filosofie, 
Godsdienstgeschiedenis (Oudheid), Oude Geschiedenis, Antiek Recht, Kunstwetenschappen 
Oudheid. 
 

Wie kan deelnemen? 
Iedere student die in het voorafgaande academiejaar een masterscriptie heeft ingediend aan 
de Universiteit Gent binnen het domein van de Klassieke Studies, en die hiervoor minstens 
een grote onderscheiding heeft behaald (16/20). 
 

Welke zijn de beoordelingscriteria? 
• De student heeft een goede onderzoeksvraag geformuleerd. 

• De student selecteerde relevante bronnen en vakliteratuur. 

• De student wist de bronnen op een kritische en methodologisch correcte wijze te 
analyseren. 

• De student wist een persoonlijke en creatieve invalshoek te kiezen bij de studie van 
zijn/haar onderwerp. 

• Het werkstuk getuigt van een diepgaand inhoudelijk inzicht in het onderwerp. 

• De student heeft over het onderwerp op een gestructureerde wijze gerapporteerd. 

• De student heeft het werkstuk geschreven in een correcte taal en een toegankelijke 
stijl. 

• De scriptie is in staat om een bredere groep dan alleen maar die van de vakgenoten 
aan te spreken. 

• De scriptie toont het potentieel om door te groeien tot wetenschappelijk onderzoeker. 

• De originaliteit van het onderwerp en/of de toegepaste methodologie. 
 

Hoe indienen? 
Ten laatste op 31 oktober van het jaar dienen geïnteresserde kandidaten de volgende stukken 
in te dienen op het GIKS-secretariaat: 
 

• Een elektronische versie van de masterscriptie. 



• Een motivering van ca. 1500 woorden waarin een samenvatting van de masterproef 
wordt gegeven en uiteengezet wordt waarom de auteur meent dat zijn/haar werk in 
aanmerking komt voor de GIKS-prijs. 

• De thesisverslagen van de (co-)promotor(en) en lezers. 

• Een korte duiding van de promotor van de mastersciptie ter aanbeveling van de 
kandidatuur. 

 

Beoordeling en Prijsuitreiking 
De jury wordt samengesteld door het GIKS bestuur en bestaat minstens uit vijf leden. Elk 
jurylid is gepromoveerd. Zij stellen een ranking op van de ingediende thesissen. Juryleden 
mogen geen masterscripties beoordelen die zij als promotor of copromotor hebben begeleid. 
Dit geldt eveneens voor tweede en derde lezers van masterscripties. 
 
De uitslag van de wedstrijd en de modaliteiten van de prijsuitreiking worden in de loop van 
januari bekend gemaakt. De laureaat krijgt een prijs ter waarde van € 200 aan boekenbonnen. 
Hij/zij zal ook de kans krijgen om een samenvatting van zijn/haar masterscriptie te publiceren 
in Tetradio (Tijdschrift van het Griekenlandcentrum), en ontvangt een uitnodiging voor een 
interview binnen de GIKS-podcast reeks. 
 
Voor masterscripties ingediend in het academiejaar 2020-2021 is de deadline 31 oktober 
2021. Alle gevraagde documenten dienen bezorgd te worden aan giks@ugent.be 
 

mailto:giks@ugent.be

	GIKS-Prijs voor de beste masterscriptie op het vlak van Klassieke Studies
	Wie kan deelnemen?
	Welke zijn de beoordelingscriteria?
	Hoe indienen?
	Beoordeling en Prijsuitreiking


